
Praktische informatie 
 

Dagprijs  

€ 79,30 

 

Inlichtingen  

Neem gerust contact op met ons voor 

meer informatie.  

Wens je een bezoek te brengen, aarzel 

dan niet om een afspraak te maken.  

 

Contactpersonen 

Dienst instroom 

 

Centrum voor 

kortverblijf 

Je wil tijdelijk bij ons komen wonen.  

 

 

Het woonzorgcentrum  

Je bent op zoek naar een nieuwe thuis.  

 

 

Centrum voor dagverzorging 

Je bent op zoek naar een aangename 

dagbesteding. 

 

 

Groep van assistentiewoningen 

Je wil zelfstandig wonen, maar met  

assistentie op maat ben je veilig.  

Karien Verbeke  Lise Lemahieu 

Centrum voor kortverblijf Sociale dienst 

zorghotel@htw.be  sociale.dienst@htw.be 

056/52 17 46   056/52 17 47 



Sinds 2004 is ons woonzorgcentrum bij 

Ministerieel Besluit erkend voor een 

a a n t a l  w o o n g e l e g e n h e d e n 

kortverblijf. Deze vorm van opvang is 

specifiek bedoeld voor ouderen om 

gedurende korte tijd “op hotel” te 

komen in onze voorziening en er ook 

verzorgd te worden.  

Je geniet van zeer recente (2021) en 

grote kamers met uitzicht op het park. 

 

Zorg op maat in een échte thuis.  

Centrum voor kortverblijf  
Geplande tijdelijke noodopang 

Bijvoorbeeld: Wanneer de partner, 

kinderen of mantelzorgers worden 

gehospitaliseerd, dan valt de thuiszorg 

voor heel wat ouderen weg. Tijdens deze 

periode kan de oudere zorgvrager bij ons 

terecht om er tijdelijk verzorgd te worden.  

Vakantieverblijf  

Net zoals iedereen kan familie eens nood 

hebben aan een verpozing, wanneer die 

7 dagen op 7 zorgt voor partner, familie,... 

Voor die situatie bieden wij kamers voor 

kortverblijf en de nodige zorgen.  

Herstelverblijf     

Verblijf in het ziekenhuis wordt steeds 

korter. Thuis wonen is nog niet direct 

mogelijk. Om de overgang van het 

ziekenhuis naar de thuissituatie soepeler te 

laten verlopen is zorghotel de geschikte 

oplossing. 

Ondersteuning mantelzorger 

Zorgen is een taak die veel energie vergt. 

Om de mantelzorger toe te laten even op 

adem te komen kan ons zorghotel een 

oplossing bieden door de zorgvrager 

tijdelijk op te nemen.  


